
 

 

Clementino Fraga Filho1, 2 

 
 Gestão Outubro/1966 - Março/1967 

Foi o décimo quarto Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

★ 11/08/1917 Salvador, BA; † 11/05/2016 Rio de Janeiro, RJ. 
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 Fotografia do Reitor Clementino Fraga Filho reproduzida do livro: pertence ao acervo da Biblioteca 

Pedro Calmon presente no livro: Memórias Afetivas: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. 
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Janeiro: UFRJ/SiBI/DMI, 2022. Projeto Galeria dos Reitores da UFRJ. Disponível em: endereço 
eletrônico do documento. Acesso em: data da pesquisa. 

 



                                                              

Filiação  

 

Filho Olindina da Silva Fraga e Clementino da Rocha Fraga Júnior professor 

emérito, título concedido em 21 de janeiro de 1946, segundo o processo n. 271/46, 

concedido pela Faculdade Nacional de Medicina (FNM). Foi Médico, escritor, 

professor catedrático de Clínica Médica da Faculdade Nacional de Medicina, 

deputado federal pela Bahia de 1921 a 1926 e de 1954 a 1955 e ocupante da 

cadeira 36 na Academia Brasileira de Letras. Lembramos que Clementino Fraga 

Filho era irmão do professor e também médico Hélio Fraga, o décimo sexto reitor da  

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

 

Trajetória 

 

Clementino Fraga fez os cursos primários e secundários sob a orientação dos 

jesuítas, no colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, para onde viera com a idade de 

quatro anos quando se mudou de Salvador (BA). Matriculou-se na Faculdade de 

Medicina da então Universidade do Rio de Janeiro (URJ) em 1934, sendo diplomado 

em 1939. Foi orador de sua turma e na solenidade de colação de grau leu o discurso 

intitulado “Colação de grau dos doutorandos de 1939”. Tal discurso compõe o 

acervo da Base Minerva e encontra-se citado abaixo no levantamento de sua 

produção literária. Também na ocasião de sua formatura foi o aluno com melhores 

notas, sendo laureado com o prêmio Berchon Des Essats. 

Ainda como estudante na faculdade de Medicina Clementino descreveu:  

 

Depois de um concurso em que alcancei o terceiro lugar, fui convidado pelo 
professor de Botânica, Fernando Rodrigues da Silveira, para as funções de 
monitor. Aprendi o suficiente para, nos dois anos seguintes, lecionar um 
curso particular da disciplina, preparatório para o vestibular. (FRAGA 
FILHO, 2009, p. 23). 

 

A experiência desde o início de sua graduação representou grande estímulo 

para sua formação didática e a preocupação com os métodos pedagógicos, muito 

refletida em sua atuação profissional nas décadas de 1970 e 1980, participando de 

comissões do Ministério de Educação (MEC).  

No ano de 1944,  alcançou, por concurso de provas, o título de livre-docente 

de Clínica Médica da Faculdade de Medicina. Em 1954, prestou concurso para 



                                                              

professor catedrático. “Fui feliz. com uma boa tese sobre Hepatites por vírus e bom 

desempenho nas provas, cheguei ao final com duas indicações da comissão 

examinadora” Fraga Filho (2009, p. 24). Ele assumiu a Cátedra de Clínica Médica 

onde alicerçou toda sua carreira no magistério universitário durante 18 anos de 

exercício. Também chefiou o Serviço de Clínica Médica no Hospital da Santa Casa 

de Misericórdia acumulando a direção de duas enfermarias com um total de 48 

leitos.  

Em 1957, foi eleito membro titular da cadeira 19 na Academia Nacional de 

Medicina, antecedendo Waldemar Barardinelli, sob a presidência de Deolindo 

Augusto de Nunes Couto, Reitor na gestão de 1950 a 1951. 

No ano de 1960, visitou universidades e escolas de Medicina nos Estados 

Unidos onde obteve contato com novas técnicas de ensino médico as quais colocou 

em prática em sua cátedra. “[...] foi a oportunidade de tomar conhecimento das 

modernas tendências do ensino médico” Fraga Filho (2009, p. 27). Até ser 

convocado para tarefas administrativas, desenvolveu intensa atividade didática e 

científica, com sua equipe, em sua cátedra havia a obrigatoriedade de entrega de 

relatórios de atividades, o que resultou em mais de 450 trabalhos publicados.  

Devido ao prestígio na área profissional Clementino ganhou 

representatividade no Conselho Universitário, em 1955, e permaneceu com assento 

até 1980, sobre sua passagem nos primeiros anos de conselho argumenta:  

 

Essa foi a época de Raymundo Moniz de Aragão no Conselho Universitário. 
Era uma das principais figuras. Tudo que era importante na universidade 
passava por suas mãos. O fato é que essa experiência me aperfeiçoou 
bastante. E, em termos políticos , foi muito importante, criando oportunidade 
para conseguir recursos. (EDLER, 2009, p.67). 
    

Por indicação de Moniz Aragão e por votação no Conselho Universitário, 

Clementino chega ao cargo de Vice-Reitor da Universidade um mês após a eleição 

de Muniz Aragão ao cargo de reitor, a indicação era estratégica, pois: 

 
[...] o marechal Castelo Branco, no exercício do governo, nomeou Aragão 
ministro da Educação. Aragão estava muito impressionado com a 
responsabilidade que manteria na universidade, mesmo sendo distante 
dela. Por isso queria alguém de sua absoluta confiança. (EDLER, 2009, 
p.68).     

 

Com o afastamento do Reitor Raymundo Moniz de Aragão, que fora nomeado 

Ministro da Educação e Cultura, Clementino assumiu como reitor da Universidade 



                                                              

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) entre outubro de 1966 a março de 1967, e 

novamente, em um breve período de tempo, em julho de 1969.  

Durante a primeira fase de sua gestão, graças ao apoio do Ministro, foi 

aprovado pelo Governo o Plano de Reestruturação da Universidade do Brasil (UB) e 

incorporado ao patrimônio da universidade, em definitivo, o campus da Praia 

Vermelha. Ainda em 1969, o Conselho Universitário o elegeu primeiro da lista 

sêxtupla para Reitor, em novo quadriênio. Renunciou, de imediato, por não desejar 

afastar-se das atividades profissionais, no magistério e na clínica.  

Na qualidade de ex-Reitor, continuou a participar do Conselho Universitário. 

No ano 1974, foi nomeado Diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ, após 

indicação unânime dos catedráticos. Em realidade foi quase que uma intimação de 

seus colegas, feita em formato de carta assinada por todos: 

 

Entretanto, nas conversas preliminares que os mais íntimos entabulamos, 
ficou-nos a impressão de sua esquivança à ideia, de seu desejo de eximir-
se à nossa lembrança. Daí esta carta, onde os seus amigos de 
congregação quiseram, de modo formal e quase imperativo, dizer-lhe de 
nosso afinco propósito de sufragar o seu nome para dirigir a faculdade. 
(FRAGA FILHO, 2009, p. 28).   

 

Na carta é visível a insatisfação dos catedráticos foi esboçada em relação a 

mudança da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha para a Cidade Universitária.  

 

Trocou-se a Praia Vermelha, cheia de tradições, onde nos encontrávamos 
alojados com exemplar dignidade, pelas instalações precárias, sem 
nobreza, que nos foram destinadas na Ilha Universitária, condomínio 
modernoso, de gosto inclassificável, onde ficaríamos alojados em cubículos 
com as outras Faculdades menores. Não foram prudência e energia de 
nosso atual e grande Diretor, tudo seria pior, na intempestiva mudança das 
instalações administrativas. Para o Hospital Universitário, sonho acalentado, 
tememos que a improvisação lá nos faça instalar, para jazer, sempre à 
espera de recursos, e de liberação de hipotéticas verbas, para 
funcionamento adequado. (FRAGA FILHO, 2009, p. 28).   

         
Um dos principais argumentos da indicação do nome de Clementino para a 

direção da Faculdade de Medicina por seus pares foi a insegurança da diminuição 

de verbas para a Faculdade e seu prestígio junto ao governo federal. 

Com o respaldo de Clementino que estava à frente do projeto da real 

implantação de um Hospital Universitário (HU), seria mais fácil a negociação por 

verbas e melhor qualidade de instalações da Faculdade. 

 Sobre a construção do HU Fraga ressaltou: 

 



                                                              

Retomamos a obra em 1971 e 1972 quando os recursos chegaram. Tive de 
lutar muito. Fui muito aos gabinetes de ministros. Havia distribuição de 
recursos, mas era muito pouco. Nesse tempo, corri em busca de recursos 
muito mais do que os outros, por várias circunstâncias. Era médico de 
Leitão de Abreu, chefe da Casa Civil. [...] foi ele quem mais se dedicou às 
providências para que se acelerassem as decisões. (EDLER, 2009, p. 80).             

   
O Hospital Universitário foi inaugurado, em 1º de março de 1978, cabendo a 

Clementino Fraga o cargo de Diretor Geral até outubro de 1985.  De seu projeto a 

real inauguração no mandato do Reitor Luiz Renato da Silva Caldas (1977-1981),  

houve uma vontade e um esboço de colocação do real funcionamento do Hospital 

em diversos mandatos de reitores da Universidade:  de Pedro Calmon (1951-1966) a 

Luiz Renato da Silva Caldas (1977-1981).   

De 1971 a 1975, Clementino fez parte da Comissão de Especialistas de 

Ensino Médico do Ministério da Educação e Cultura, que elaborou  três documentos 

importantes: “sobre a expansão da rede de escolas médicas; o número dois, a 

respeito da articulação docente-assistencial, e o número três, sobre internato e 

residência.” (EDLER, 2009, p.89).  

No período entre 1980 e 1982, foi Presidente da Associação Brasileira de 

Educação Médica (ABEM), na qual desenvolveu programa visando, especialmente, 

à melhoria das condições do curso de graduação das escolas médicas, ao internato, 

à formação do médico geral e à integração docente-assistencial.  

Entre 1981 e 1982, foi representante do Ministério da Educação e Cultura do 

Conselho Consultivo da Administração de Saúde Previdenciária, o CONASP.  

Em 1985, por indicação do Ministro Marco Maciel, integrou a Comissão de 

Reformulação da Educação Superior, que apresentou relatório, em novembro do 

mesmo ano. Em 1986, ainda por designação do Ministro citado, voltou a integrar a 

Comissão do Ensino Médico do MEC, da qual veio a ser coordenador, escolhido por 

seus pares. Essa Comissão esteve em atividade até o final do ano de 1989, nas 

gestões sucessivas dos quatro Ministros da Educação do Governo José Sarney, 

tendo produzido vários estudos e pareceres sobre as condições do ensino da 

Medicina no país. Salienta-se o documento intitulado: “Ensino Médico: bases e 

diretrizes para sua reformulação”, o documento criado elencava as principais 

necessidades do ensino da medicina no Brasil. 

As diversas funções referidas, desempenhadas por Clementino nas duas 

últimas décadas do século XX, levaram-no à opção de dedicar-se a fundo aos 

problemas relacionados com a educação médica e com a prestação de serviços de 



                                                              

saúde. Nessas áreas, publicou mais de duas duas dezenas de trabalhos e visitou, a 

convite, quase todos os estados brasileiros, pronunciando conferências e 

participando de simpósios e seminários. Cabe realçar sua luta pela melhoria da 

qualidade dos cursos de Medicina. Nesse sentido, atuou junto ao MEC e ao 

Conselho Federal de Educação, e publicou vários artigos na imprensa médica e 

leiga.  

Em 1986, após aposentar-se no cargo de professor titular, foi eleito Professor 

Emérito da UFRJ sob processo número: 23079.010483/86-96, por requisição da 

Faculdade de Medicina do Centro de Ciências da Saúde (CCS), e a data de 

concessão foi 22 de maio de 1986. A solenidade de entrega aconteceu apenas em 

21 de maio de 1993 no Salão Pedro Calmon na Praia Vermelha, tendo como orador 

o professor Sergio Augusto Pereira Novis, hoje também professor Emérito da UFRJ, 

a solenidade foi presidida pelo então Reitor Nelson Maculan Filho (1990-1994). 

Pouco depois, recebeu a medalha de ouro por 50 anos de serviços prestados à 

Universidade. Também no ano de 1986, por decisão do Conselho Universitário, teve 

seu nome dado ao Hospital Universitário em 1986. “Este hospital é parte integrante 

do meu ser. Sempre imaginei terminar a carreira universitária, fiel à vocação, na 

convivência de colegas, alunos e doentes” (FRAGA FILHO, 2009, p. 60). Na 

ocasião, Clementino agradeceu ao então Reitor Horácio Macedo (1985-1989), 

primeiro reitor eleito da Universidade após período da ditadura civil-militar (1964-

1985).   

Paralelamente às atividades universitárias, jamais deixou o exercício da 

clínica, cuja experiência alargou a visão do professor, tanto quanto à formação deste 

pode se preparar melhor para a prática profissional. Como conferencista ou relator, 

participou de numerosas reuniões científicas nacionais e internacionais. Foi membro 

efetivo ou honorário de muitas instituições estrangeiras, como: a Societé Médicale 

des Hôpitaux de Paris; American Gastroenterological Association; International 

Association for the Study of the Liver; American College of Physicians; Academia 

Nacional de Medicina de Buenos Aires; Associación Médica Argentina; Sociedade 

Internacional de Medicina Interna. 

Foi membro do Pen Club do Brasil e Cidadão Honorário do Estado do Rio de 

Janeiro. Recebeu a Ordem do Rio Branco; a Ordem do Infante D. Henrique, de 

Portugal; a Medalha do Governo do Estado da Guanabara; a Ordem do Mérito 



                                                              

Naval; e o prêmio Alfred Jurzikowsky, da Academia Nacional de Medicina, por sua 

obra educacional.  

 Faleceu em 11 de maio de 2016. 

 

Produção Literária de Clementino Fraga Filho3: 
 
Erros e preceitos de alimentação, 1938 
 
Sopros cardíacos do timbre musical, 1938 

 
Colação de grau dos doutorandos de 1939, [1939] 
 
Distúrbios do metabolismo dos hidratos de carbono na insuficiência suprarrenal, 
1941 
 
Impaludismo e suprarrenais (coautor), 1941 
 
Princípios gerais de dialética nas doenças da vesícula biliar, 1941 
 
Aspectos médico-sociais do problema alimentar, 1942 
 
Fundamentos de dialética e de dietoterapia: princípios gerais de alimentação, 1942 
 
Contribuição ao estudo da exploração funcional do figado: função glicídica, 1944 
 
Insulino-resistência, conceito, físio-patológia e diagnóstico (coautor), [1949] 
Hepatite por vírus (cátedra), 1952 
 
Estudos sôbre a coagulação sanguínea em patologia hepática: contribuição clínica e 
experimental, 1955 
 
Títulos e trabalhos, 1955 
 
Posse de professor catedrático da 1ª cadeira de clínica médica da Faculdade 
Nacional de Medicina, 1956 
 
A vida breve de Waldemar Berardinelli, 1959 
 
Missão universitária e atualidade médico-social, 1963 
 
Homenagem ao professor Clementino Fraga (discurso), 1967 
 
Determinação da atividade das dissacaridases intestinais em indivíduos normais e 
com estrongiloidiase, 1978 
 

                                                           
3
 Obras literárias sem os endereços de acesso estão disponíveis no catálogo da Fundação Biblioteca 

Nacional.  

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000922896&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000916495&local_base=UFR01
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http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000889564&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000889635&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000889635&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000377235&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000345501&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000889600&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000101474&local_base=UFR01
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Hospital Universitário: dois anos funcionamento 1978-1980 (relatório), 1980 
 
Temas de educação médica, 1980 
 
Do sintoma ao diagnóstico em gastroenterologia, 1983 
 
Idéias e ideais, 1983 
 
UFRJ, Hospital Universitário ao final de uma administração, [1986] 
 
A implantação do Hospital Universitário da UFRJ (1947/1978), 1990 
 
Ensino médico: atualidade de uma experiência (coautor), 1995  
 
Evocações, 2009 
 
 
Produção literária sobre Clementino Fraga Filho registradas na Base Minerva: 

Clementino Fraga Filho: a construção de um sonho, 2000 
 
Clementino Fraga Filho: testemunhos de uma vida a serviço, [2007] 
 
Memórias afetivas : Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, 2008 
 
A saga de um sonho: Hospital Universitário 30 anos Clementino Fraga Filho, [2008] 
 
Clementino Fraga Filho: depoimento de um médico humanista, 2009 
 
Memórias afetivas: Faculdade de Medicina da UFRJ (1961-1981), 2015 
 
Cinquentenário da turma Anísio Teixeira: Faculdade Nacional de Medicina, 
Universidade do Brasil (1966-2016), 2016 
 
Fatos, 1974-1985: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho: homenagem no 
centenário de nascimento do fundador, 1917-2017, 2017 
 
 
Lugares de Memória com seu nome  

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Cidade Universitária, Rio de Janeiro - 

RJ   
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